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I - Reunião de Câmara - 05 de junho de 2013
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da Reunião 

do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) de hoje, quarta-feira, dia 05 de junho de 
2013.

1. Hasta Pública para a Cessão do Direito de Exploração de Quiosque na Praceta do 
Molhe Sul na Praia da Barra

O Executivo Municipal deliberou aprovar a realização de Hasta Pública para a Cessão 
do Direito de exploração de um quiosque localizado na Praceta do Molhe Sul na Praia da 
Barra, destinado à comercialização de produtos alimentares, definindo como preço base 
de licitação, o valor correspondente à renda mensal (200¤ + IVA).

A Hasta Pública realizar-se-á no Salão Nobre da Câmara Municipal no próximo dia 25 
de junho pelas 10h00.

2. Projeto “Eco-Escolas” Ano Letivo 2012/2013 - “Termos de Parceria” com a Associação 
Bandeira Azul da Europa

O Executivo Municipal deliberou aprovar o Protocolo de Parceria da CMI com a Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), Coordenador Nacional de vários projetos de Educação 
Ambiental, no âmbito do envolvimento do Município de Ílhavo no projeto “Eco-Escolas”, no 
qual participam, no presente Ano Letivo 2012/2013, 4 IPSS do Município e 15 Estabelecimentos 
de Ensino.

Nos Termos da Parceria, a CMI assumiu o compromisso de realçar a importância do 
desenvolvimento do Programa Eco-Escolas junto dos Estabelecimentos de Ensino e das 
IPSS, colaborando no desenvolvimento dos projetos como forma de reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido. 

3. Funcionamento das Piscinas Municipais / verão 2013
O Executivo Municipal deliberou aprovar os horários e períodos de funcionamento das 

Piscinas Municipais durante o período de verão. Assim, a Piscina Descoberta Municipal de 
Vale de Ílhavo funcionará de 16 de junho (dia da XIII Grande Pedalada) até ao dia 15 de 
setembro, todos os dias das 13h00 às 20h00.

Considerando a reduzida utilização das Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da 
Nazaré durante o mês de agosto, bem com o facto de haver a necessidade de se proceder 
a realização de serviços de manutenção dos equipamentos, as referidas Piscinas, à 
semelhança dos anos anteriores, encerrarão ao público durante todo o mês de agosto, 
reabrindo os serviços administrativos no dia 29 de agosto permitindo dar inicio ao período 
de inscrições nas escolas de natação.

4. Cessão do Direito de exploração do Bar do Parque Desportivo da Costa Nova e sua 
vigilância

No seguimento concurso da abertura de concurso público para a “Cessão do direito de 
exploração do Bar de apoio ao Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores da Costa Nova
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e vigilância do Parque Desportivo”, o Executivo Municipal deliberou adjudicar o referido 
direito de exploração e vigilância à concorrente Elza Domingues pelo valor da proposta de 
renda anual apresentada a concurso (2.050,00¤)

Com esta deliberação a CMI permitirá a exploração do bar de apoio ao novo Parque 
Desportivo da Costa Nova, dinamizando uma zona de importante interesse turístico, 
assegurando ao mesmo tempo uma eficaz manutenção e limpeza dos balneários de apoio, 
gestão do uso dos campos e a vigilância de todo o Parque Desportivo.

5. Mercado da Costa Nova - Hasta Pública para a atribuição de bancas e lojas 
O Executivo Municipal deliberou aprovar a Ata da Hasta Pública e sua Adenda relativa 

à Concessão de duas bancas e de três lojas no Mercado da Costa Nova da qual resultaram 
as adjudicações das duas bancas e de uma das lojas, de acordo com a informação que de 
seguida se apresenta:

» “Banca 38” - atribuída a Adélia Maria Oliveira Santos Esgueirão, pelo valor de 1.200¤;
» “Banca 56” - atribuída a Pedro Manuel Oliveira Ferreira, pelo valor de 800¤;
» “Loja I” - atribuída a Talhos Paulo Real, Lda., pelo valor de 11.000¤.

6. Concurso relativo à atribuição do Direito ao Arrendamento de 2 Fogos na Freguesia 
da Gafanha da Nazaré 

O Executivo Municipal deliberou aprovar a lista provisória dos candidatos admitidos e 
excluídos, bem como a lista provisória de classificação dos candidatos admitidos ao 
arrendamento, em regime de renda apoiada dos 2 Fogos na Gafanha da Nazaré.

7. Programa de Divulgação e Dinamização Turística do Município de Ílhavo
O Executivo Municipal deliberou ratificar quatro novos acordos de cooperação a estabelecer 

com um conjunto de entidades/artesãos (CASCI, Cicerone - Atividades Turísticas, Lda., Pedro 
Vieira da Costa e Maria João Fidalgo Cravo), perspetivando a promoção partilhada do 
património cultural, natural e paisagístico, urbanístico, artesanato e história do Município de 
Ílhavo. 

O novo modelo de gestão dos Postos de Turismo do Município, conferindo-lhes uma 
nova estratégia, assenta no conceito de rede, potenciando-os com outras funções tornando-
os espaços mais diversificados, dinâmicos e úteis para a divulgação e dinamização turística.

Com estes novos protocolos de cooperação a CMI tem por objetivo propiciar uma maior 
e melhor divulgação dos ativos turísticos municipais, potenciando o aumento da estada 
médias dos visitantes ao Município, reforçando o apoio que lhes é prestado.

8. Segunda Reunião de Câmara de junho 2013
Considerando o facto de se perspetivar, entre outros assuntos, a análise do Relatório de 

Ponderação da Discussão Pública da Revisão do PDM na Reunião do próximo dia 19 de 
junho, o Executivo Municipal deliberou que a Reunião do próximo dia 19 de junho se realize 
às 15h30 e assuma caráter público (com audição de público pelas 17h30).

II - Ação Conhecer Portugal / Lisboa 2013

A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar sexta-feira, dia 7 de junho, a 15ª edição da 
Ação “Conhecer Portugal/Lisboa”, proporcionando uma visita a Lisboa aos Alunos do 3º
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Ano de Escolaridade das Escolas do Município de Ílhavo.
Nesta iniciativa participarão cerca de 350 Crianças das Escolas do Município de Ílhavo, 

acompanhadas por 50 adultos, que se deslocarão em 8 autocarros a Lisboa, para visita ao 
Oceanário de Lisboa, Parque das Nações e Jardim Zoológico de Lisboa.

Esta é uma iniciativa que se tem revelado bastante positiva para todos, aliando a 
componente lúdica à vertente pedagógica, propiciando momentos de convívio e troca de 
experiências, fomentando diferentes aprendizagens.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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